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o  דקות(. 45)קור פיטנס  .דקות 50משך השיעור הינו 

o  או בצ'קים. אשראי התשלום עבור תקופת המנוי יעשה מראש, עם תחילת תקופת המנוי, במזומן

 חודשי המנוי.לתשלומים כמספר ניתן לחלק את 

o  פיפר.את הצ'קים יש לרשום לפקודת הילה 

o שיעורים בימים ובשעות קבועים לתקופת הזמן שנבחרה.מינוי פירושו שיבוץ קבוע מראש ל 

o המינוי הינו אישי ואינו ניתן להעברה. 

o  לקוח אשר לא  ל היעדרות מהשיעור מכל סיבה שהיא.שעות מראש ע 24יש להודיע

 הודיע על ביטול השיעור לא יהיה זכאי להשלימו.

o  אש, יחויבו שעות מר 24מתאמנים באימונים אישיים אשר לא יבטלו שיעור לפחות

 במלוא עלות האימון.

o  ניתן להשלים את השיעורים שבוטלו על בסיס מקום פנוי במהלך תקופת המינוי ועד שבועיים

 לאחר תום המינוי.

o חודשים בהודעה של שבועיים מראש שלושהעד ו שבועיים ניתן להקפיא את המנוי לתקופה של .

 ההודעה הרשמית(.)כל שינוי שלא הובא לידיי מראש יבוצע שבועיים לאחר 

o  את המינוי בהודעה של שבועיים לפני חודש חדש. ניתן לבטל 

o ייגבה הפרש המחירים על הזמן שמומש. אם מנוי שנתי מופסק, ייגבה  -במידה והמנוי מופסק

 הערך של מחיר המנוי המתאים לתקופת הזמן שבוצעה בפועל.

o  כחוק+ דמי  ש"ח, לפי הנמוך מביניהם 100משווי העסקה או  %5יהיה מנוי גובה דמי ביטול

 .סליקת כרטיס אשראי במידה והסכום נגבה באשראי

o  לקוח/ה אשר נרשם לסדנא וביטל אותה טרם המועד או אחריו יהיה זכאי להשלים את הסדנא

יקבל את כספו חזרה פחות סכום העמלה הדרושה +שיעור מעוניין בכך, במועד אחר, אם לא 

 על אותה הסדנא.על פי הסכום המבוקש  אחד

o  אנו שומרים לעצמנו את האפשרות לבצע החלפה של המדריך במידת הצורך, ללא הודעה על כך

 מראש.

o .יש להופיע לשיעורים בזמן 

o .יש להביא מגבת אישית, או מזרון אישי 

o .יש להמציא אישור רפואי תוך שבועיים מתחילת המנוי 

 .תייםשנ דמי ביטוח ₪ 50כל מנוי יהיה חייב בתוספת של  *

 , בריאה, מחויכת ושלווה.תנועתית, מועילהמאחלים לכם שנה 

 הילה וצוות מרכז ויצמן
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